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In deze NieuwsFLITS!:
nieuw: Vraag & Aanbod
zondagmiddagwandelingetje

mededeling van de Nieuwsbrief redactie

Vanaf de komende Nieuwsbrief van november
maakt de redactie ruimte voor de rubriek Vraag
& Aanbod.
Door de strenge coronamaatregelen én het
minder mooie weer zullen we weer veel tijd thuis
doorbrengen.
De afgelopen maanden gebruikten veel mensen de extra vrije tijd om eens flink
op te ruimen, een nieuwe hobby te ontwikkelen of juist om een oude hobby
nieuw leven in te blazen.
Zo ontstaat de situatie dat de één eindelijk zijn oude hobbymateriaal opruimt,
terwijl de ánder juist naarstig op zoek is naar materiaal.
Met de rubriek Vraag & Aanbod kunnen we elkaar helpen bij de besteding van
de extra vrije tijd.
Hierbij kunt u denken aan vraag & aanbod van puzzels, papieren bouwplaten,
modelbouwdoosjes, tijdschriften, teken/schilder- en knipmateriaal, stof,
borduurgaren, wol, kralen, maar ook een taal - of muziekcursus, haak- en
breipatronen of een bijzonder boek.
Als u uw vraag of aanbod m.b.t. hobby en vrije tijd met naam en
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telefoonnummer doorgeeft aan redactie@pvge-awv.nl dan zorgt de redactie
van de Nieuwsbrief voor de plaatsing van uw wens. Reacties die wij voor 22
oktober ontvangen kunnen wij al meenemen in het novembernummer.

mededeling zondagmiddagwandelingetje

De recente coronamaatregelen hebben consequenties voor een aantal
activiteiten. De desbetreffende coaches bekijken wat er nog verantwoord
mogelijk en wenselijk is en zullen dat aan hun deelnemers laten weten.
Het bericht hieronder gaat over het zondagmiddagwandelingetje dat we steeds
op de laatste zondag van de maand organiseren.
Op zondag 25 oktober gaat het
zondagmiddagwandelingetje op zeer
bescheiden schaal door. Op deze middag kan er
door twee groepjes van 4 personen
gewandeld worden. Deze twee groepjes
maken ieder hun eigen wandeling. Na afloop
kunnen we geen koffie/thee gaan drinken. Dat is
ontzettend jammer, maar dat maakt het wandelingetje niet minder waardevol.
Even in beweging in deze tijd van veel binnen zitten is gezond voor lichaam en
geest, zeker wanneer we getrakteerd worden op mooi herfstweer.
We vertrekken om 13.30 uur bij bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20 in
Valkenswaard.
Voor dit wandelingetje moet u zich telefonisch aanmelden bij Wil van de
Vorstenbosch via 040 2215140.
Bij meer aanmeldingen gaan we tijdelijk ook de tweede zondag van de maand
op deze manier op pad.

Deze NieuwsFLITS! verschijnt per e-mail op onregelmatige momenten en bevat berichten die niet
meer op tijd in onze reguliere papieren Nieuwsbrief geplaatst konden worden.
De NieuwsFLITS! wordt gestuurd naar alle leden van wie wij een e-mailadres hebben.
Mocht u de NieuwsFLITS! niet (meer) willen ontvangen dan kunt u ons dat laten weten via
secretariaat@pvge-awv.nl.
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